Junior-cupen
satt opp

FOTBALL. Norges Fotballforbund har satt opp disse kampene for lagene fra Nordvestlandet i 1. runde av junior-NM for
menn: Tornado Måløy - Eid, Aalesund - Herd, Volda - Træff,
Hødd - Ørstam, Molde - Sunndal. Kampene skal spilles lørdag
25. april eller på en tidligere avtalt dato.

Norborg var best

FOTBALL. I vår sesongomtale
av årets 3. divisjon i fotball for
Sunnmøre i går kom vi i skade
for å skrive at Herd ble kretsmester i 4. divisjon i fjor, foran
Norborg. Det rette er at det var
Norborg som toppet tabellen og
tok kretsmesterskapet, mens
Herd ble nr. to og fulgte Norborg
opp i 3. divisjon. Rett skal være
rett.

Armstrong i Giro’en

SYKKEL.Sykkelstjernen Lance
Armstrong (37) har bekreftet at
han stiller til start i Giro d’Italia
neste måned. Det offentliggjorde arrangøren på Gazzetta dello
Sports nettsted torsdag. Den
amerikanske stjernen veltet og
brakk kragebeinet forrige måned, og det ble sådd sterk tvil
om den sjudobbelte Tour de
France-vinneren ville bli klar i tide. Armstrong trener for tiden i
Colorado til den italienske klassikeren, som går fra 9.- 31. mai.

Klitsjko ser rødt

BOKSING. Tungvektsverdensmester Vladimir Klitsjko (33) vil
hevne tittelutfordrer David Hayes (28) T-skjortestunt med ren
seigpining i ringen 20. juni. Briten Haye dukket opp på en pressekonferanse torsdag med en Tskjorte påtrykt ham selv med
de blodige og forslåtte hodene
til begge brødrene Klitsjko i
hendene.
– Det er forferdelig, usmakelig –
og det er uklokt. Jeg akter å gi
ham en lekse i god oppførsel.
Før ville jeg slå ham ut i første
runde, men nå skal jeg la ham lide. Jeg skal nyte det før jeg slår
ham ut i 12. runde, sa en rasende Klitsjko.
– Håpet er bare at han ikke går
ned for tidlig, la han til.

Laudrup fikk
sparken

FOTBALL. Michael Laudrup fikk
onsdag sparken som trener i
den russiske fotballklubben
Spartak Moskva.
Ifølge avisen Sport Express fikk
sportsdirektør Valerij Karpin
støtte fra et enstemmig styre
for beslutningen om å fjerne
dansken. Laudrup ble Spartaktrener i fjor. Den tidligere storspilleren har vært assistenttrener på landslaget, hovedtrener i
Brøndby og spanske Getafe.

Viduka klar igjen

FOTBALL.Mark Viduka har
trent sammen med lagkameratene i Newcastle gjennom hele
uken og er meldt kampklar til
helgens oppgjør mot Tottenham. Den 33 år gamle australieren har bare spilt seks kamper
denne sesongen, og det er over
ett år siden spissen sist scoret.

«Flying» start
for Stranda
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fakta
4. divisjon fotball menn
STRANDA-ØRSTA 3-1 ( 2-0)
BANE: Stranda Stadion
TILSKODARAR: ca 200
MÅL: 1-0 Espen Hove (26) , 2-0 Ronnie
Furset (37), 2-1 Rolf Audun Vartdal (73),
3-1 Mario Strecky (80).
DOMMAR: Jim A. Dyp, Giske
GULT KORT: Espen Hove, Mario Strecky,
Stranda

Stranda fekk ein god start på
sesongen med full pott mot
opprykkskandidat Ørsta i går.
Men gjestane må vise betre
takter enn dei gjorde i går dersom dei skal bli meir enn enn
kandidat.

FOTBALL.Vi har ingen problem

med å forstå at trenar Dagmund
Evebø var misnøgd med laget
sitt. Eit lag som i denne kampen
mangla midtbanekrigaren August «Ølli» Magnusson på grunn
av karantene.
- 1.omgangen vår er skandaløst dårleg. Vi hever oss litt i den
andre, men alt i alt ein dårleg
kamp med for mange «smågutefeil», meinte ein særs skuffa
Evebø.
Ørsta snusa på poeng etter at
Hallgeir Aam og Rolf Audun
Vartdal «kriga» om å heade inn
Dino Redseyaqic sitt innlegg
drygt kvarteret før slutt. Men sju
minutt seinare avgjorde seriedebutanten Mario Strecky med eit
frigjerande 3-1 mål for heimelaget.

God kontroll.I fyrste omgang

hadde heimelaget god kontroll
bortsett frå ein kort periode
mellom scoringane. Espen Hove
opna med eit direkte frispark i
hjørnet frå 18 meter. Hardt
idømt meinte mange, etter at
ballen vart skote hardt i ei ørstahand frå kloss hald.
2-0 målet var kampens vakraste. Ungguten Fredrik Astad Sve
vann ballen ute på sida, slo hardt
inn til Ronnie Furset som møtte
på volley – pang i nota.
- Sjølv om vi blir trykt litt bak-

Mario og Ronnie scora mot Ørsta og vil heilt sikkert gjere det same ofte i årets 4 divisjon. Mario Strecky (t.v.) er
frå Slovakia, Ronnie Furset er tanksenter og garantist for 20 seriemål om han held seg skadefri.
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på i periodar av andre omgang er
vi nøgde. I ei serieopning er det
poenga – og berre dei – som tel,

seier Stranda sin likestilde trenarduo, Thomas Roset og Bjarne
Johansen, like etter kampslutt.

ATLE HOLE

sport@smp.no

Vigra topper
Øvrige kamper i 4. divisjon i går:
Vigra-Sunnylven 4-0 (0-0)
Bane: Valdervoll KGB
Mål Vigra: Anders Molnes, Aleksander
Holm, Tommy Roald, Simon Gjøen.
KAMPEN: Vigra stanget forgjeves mot sunnylvsforsvaret i hele 1. omgang, men ballen
ville ikke i mål tross enorme sjanser. Etter
en times spill kom endelig det første målet,
og dermed løsnet det for Vigra. Som burde
ha slått et svakt sunnylvslag med mye mer
enn 4-0. Men Vigra leder tabellen etter
denne storseieren, og det er da noe.

Blindheim-Vartdal 4-1 (0-1)
Bane Blindheim stadion KGB
Mål BIL: Simen Fjørtoft 2, Thomas Fellows,
Alexander Ervik.
Vartdal: Kristoffer Dahle.
KAMPEN: 1. omgang var jevnspilt, og det
var gjestene fra Vartdal som fikk inn omgangens eneste mål. Men Blindheim kom
på banen etter hvilen som et nytt lag, og eide kampen fullstendig. Og etter hvert kom
målene også, som ga Blindheim en fin start
på sesongen etter det sure nedrykket i fjor.

FK Sykkylven-Ørskog 4-2 (2-1)
Bane: Aure KGB
Mål FKS: Ole Thomas Kulseth 2, Olav Arne
Nordstrand, Magnus Sunde.
Ørskog: Frank Abelseth 2.
KAMPEN: FKS var det beste laget, men slet
mot Ørskogs dødballer. Likevel hadde heimelaget bra kontroll, og det gjalp nok godt
på at trener Robert Sogge kom ut av sitt eksil allerede i serieåpningen! Han har offisielt
lagt opp, men spilte hele kampen som
midtstopper i går. Ørskog var brukbart
med, men møtte et bedre lag denne gang.
Kampen Åram/Vankam-Hovdebygda er utsatt til 27. april.

Få plasser i Nibberittet
I går formiddag var det bare 12 rattet være rett, altså ikke hornstyre, påpeker Maråk.
ledige plasser til Nibberittet i
sykkel 13. juni. Det vil si rittet
Pengepremier. Han ser helst at
det blir god deltakelse i dette
snart er fulltegnet.

sjølve Nibberittet vil vi operere
med venteliste så snart det blir
fulltegnet, sier Knut Arild Maråk.

SYKKEL. - 338 påmeldte har vi så

beina er det også innlaget norgemesterskap. Og dette har offsiell
status. Premiesummene er de
samme som på sykkel; 5000,
3000 og 2000 til de som havner
på seierspallen. Løyperekorden
er fortsatt på lokale hender, for
ikke å si takket være beina til
Hans Martin Gjedrem. Valldalingen løp i 2003 på imponerende 1.30.10. I dameklassen har
Anita Håkenstad fra Øystre Slidre, rekorden med sterke 1.39.54
fra 2007.
- Siden dette løpet inngår som
uttaksløp foran EM i motbakkeløp senere i sesongen, må vi korte
ned distansen for menn junior
(16-22 år) og alle i dameklassen.
Disse vil ha start fra Djupvasshytta og løper omlag fem kilometer til toppen. Mens menn senior
og alle veteranklasser for menn
har start i Geiranger og løper de

langt og vi har satt et tak på 350
syklister totalt i Nibberittet, forteller Knut Arild Maråk på vegne
av arrangørene i Geiranger IL.
- Det er fortsatt god plass for de
som vil delta i det innlagte uoffisielle norgesmesterskapet i motbakkesykling, kan Maråk videre
fortelle.
I denne klassen, for de med
ambisjoner om å sykle veldig
fort, er det rundt 25 påmeldte så
langt.
- Det blir ingen begrensninger
i dette uoffisielle NM siden vi ikke regner med enorm oppslutning. Sjøl om vi ser på dette som
et pionerprosjekt og sjølsagt håper på stor deltakelse. Sykkelforbundet har satt visse krav til syklene. Det må være en terrengsykkel, med maksimum hjuldiameter på 29 tommer. Og så må

uoffsielle NM siden forbundet
vurderer å la slike mesterskap få
offisiell status. Det kommer mye
an på hvor vellykket arrangementet blir i Geiranger, andre
lørdagen i juni.
- Vi kan friste med pengepremier til de tre beste i NM; 5000
kroner til vinneren, 3000 til 2.
plass og 2000 til 3. plass. Og så er
det 5000 kroner i bonus for ny
løyperekord, sier Maråk.
Løyperekorden på sykkel fra
Geiranger og til målgang 21 km
lenger oppe på Dalsnibba er på
1.03.39 og innehas av Alf Roger
Holme.
- Et nær fulltegnet Nibberitt
allerede nå, har dere opplevd
maken til interesse tidligere?
- Nei, det er rekordstor påmelding. I klassene for de som skal
løpe er det derimot fortsatt god
plass og ingen begrensinger. I

Offisielt. For de som skal løpe på

Skiløper og norgesmester Morten
Eilifsen (til høyre) er påmeldt også
til årets Nibberitt på sykkel i Geiranger, her i aksjon under fjorårets
ritt.
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21 km til toppen av Dalsnibba,
forklarer Knut Arild Maråk.
JARLE MORDAL

jarle.mordal@smp.no

